
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 4/2023 
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului 
Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 

municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu 
Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc,  

Ținând cont de Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane, control comercial 
cu nr. 1830/18.01.2023 prin care se propune spre aprobarea salariilor de bază din cadrul Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc și al serviciilor publice locale subordonate Consiliului Local, 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc cu nr.96/2020 
privind înființarea Serviciului Public Local Târgu Secuiesc cu personalitate juridică în subordinea 
Consiliului Local, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.50/2021,   

Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) lit.a, art.21 alin.(1) și art.26 alin.(4) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

În conformitate cu art. I alin.(4), alin.(5) și alin.(7) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, și ale prevederile art.1 din H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, 

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit.a, art.3 alin.(1) și alin.(4), art.6-8, art.10 alin.(1), 
art.11, art.12 alin.(1), art.19, art.25 alin.(1), art.33 alin.(1) și art.38 și Anexa VIII, Cap.II lit.A, pct.IV, 
respectiv Anexa nr. III, cap.V, lit.a. și lit.b. și Anexa nr. III, cap.II, pct.II, lit.a. și lit.b., precum și 
Anexei nr. II, cap. I, punctul 3, tabelul 3.2, poziția 45 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art.159, art.162 alin.(3) și art.164 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare procesul-verbal încheiat cu ocazia consultării reprezentanților salariaților 
din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc privind nivelul salariilor de bază, înregistrat sub 
nr.2758/2023, 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a coroborat cu  alin.(3) lit.c, și alin.(14), art.139 alin.(1) art.196 
alin.(1) lit.a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. – Se aprobă salariile de bază utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2023, conform Anexelor nr.1 și nr.2, 
care fac parte integrante din prezenta hotărâre. 



 

 

Art.2. – Începând cu 1 ianuarie 2023,  Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind 
aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu 
Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, se revocă. 

Art.3 – Ordonatorul de credite va emite acte administrative individuale privind stabilirea 
salariului lunar cuvenit personalului din cadrul  aparatului de specialitate, începând cu data de 1 
ianuarie 2023,  cu respectarea prevederilor art.11 alin.(4) și art.25 din Legea –cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, Compartimentul resurse umane, control comercial și Compartimentul 
buget contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 
 

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


